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На основание Заповед №СС-01-1/02.01.2013г. на главния инспектор 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка в 

Софийска градска прокуратура по  образуването, движението и 

приключването на пр.пр.№П-1/2011г. по описа на СГП. 

 На основание чл.56, ал.2 ЗСВ проверката е извършена от главен 

инспектор Ана Караиванова и експерти Николета Петкова и Николета 

Павлова.  

Проверката бе извършена на 04.01.2013г. в СГП. Екземпляр от 

Заповедта бе връчен на зам. административния ръководител на СГП – 

прокурор Б. Д. 

 

След постъпил сигнал в Инспектората към ВСС и на основани 

Заповед №42/10г. на главния инспектор на ИВСС бе извършена проверка 

по образуването, движението и приключването на пр.пр.№2041/2004г. на 

СГП. Проверка приключи с Акт с резултати от извършена проверка 

изх.№955/10г. на ИВСС. При тази проверка се констатира, че една година 

делото се е намирало в СГП и за този период наблюдаващия прокурор е 

изготвил постановление за частично прекратяване от 27.08.2009г. и 

обвинителен акт, който е внесен в съда едва на 25.03.2010г. 

Наказателното производство по пр.пр.№2041/04г. на СГП е 

приключило с присъда от 09.07.2010г. по НОХД№2182/10г. на СГС, НК, 3-

ти състав. С тази присъда на Д. В. Д. е наложено наказание лишаване от 

свобода за срок от 12 години, което да бъде изтърпяно при първоначален 

„строг” режим, в затвор от „закрит” тип, за извършено престъпление по 

чл.116, ал.1, т.3 пр.1, т.4, пр.3 и 6 вр. чл.115 НК.   

При постановяване на присъдата от 09.07.2010г. СГС е зачел на 

основание чл.59, ал.1 НК, времето през което подсъдимият Д. е бил 

задържан и времето, през което е бил с мярка за неотклонение „домашен 

арест”, считано от 15.05.2004г. до влизане на присъдата в сила. Присъдата 

е влязла в сила на 17.12.2010г. Мярката за неотклонение на Д. е изменена 

от „задържане под стража” в „домашен арест” с определение от 

26.10.2005г. на САС по ВНЧД№1378/05г.  

С решение от 29.11.2010г. по ВНОХД №517/10г. на САС присъдата 

от 09.07.10г. по НОХД№2182/10 на СГС е потвърдена. Присъдата е влязла 

в сила на 17.12.2010г. 

Инспекторатът към ВСС се самосезира във връзка с привеждането в 

изпълнение на присъдата, тъй като към настоящия момент изпълнението й 

е възпрепятствано поради не установяване местонахождението на 

осъденото лице. В тази връзка ИВСС изиска информация от СГП относно 

предприетите действия за привеждане на присъдата в изпълнение и 

извърши предварително проучване по наказателното дело относно взетата 

спрямо Д. мярка за неотклонение домашен арест. 
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От анализа на данните събрани при извършената проверка на място 

по образуването и движението на прокурорска преписка №П-1/2011г. по 

описа на СГП и извършеното проучване на наказателното производство се 

установи следното: 

 

I. Относно мярката за неотклонение домашен арест. 

 

От материалите по цялото наказателното производство се 

установява, че прокуратурата не е проявила контрол относно изпълнението 

на постановената мярка за неотклонение на Д. „домашен арест”, въпреки 

че са били налице данни, че през различни периоди от време, в хода на 

цялото наказателно производство, лицето не е пребивавало на адреса, на 

който би следвало да се изпълнява мярката за неотклонение. Както 

наблюдаващите прокурори, така и прокурорите участващи в съдебна фаза 

на процеса при наличие на данни /от призоваването на Д./, че лицето не е 

намерено на адреса на който трябва да се изпълнява мярката за 

неотклонение „домашен арест” не са предприели никакви законови 

действия за промяна на мярката в по-тежка. Този извод се налага от 

следните факти: 

С определение от 26.10.2005г. на САС по ВНЧД№1378/05г. е 

изменена мярката за неотклонение на Д. от „задържане под стража” в 

„домашен арест”. Съдът е постановил тя да се изпълнява на адрес: 

гр.София, ул.”Странджа” 109, ет.5, ателие 1. 

При разглеждане на наказателно дело №156/08г. на ВКС е постъпило 

писмо №3039/10.04.08г. на ГД ”Охрана”, че на адреса на 

ул.”Стралджа”109, ет.5, ателие 1 Д. не е намерен, не живее от 2-3 месеца. 

В съдебно заседание на 11.04.2008г. на ВКС за ВКП се е явил 

прокурор Р. К. Съдът е докладвал, че „жалбоподателят подсъдим Д. Д., 

нередовно призован не се явява. Изпратената до него призовка е върната с 

отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. За него се явява 

адв.В.”. Адв. В. е заявил „във връзка съм с моя доверител, същия получи 

разрешение да живее на друг адрес и е редовно уведомен за съдебното 

заседание, чрез мен.” Прокурорът не е взел отношение. 

 При внасянето отново на обвинителен акт в съда на 11.05.2010г. 

прокурор П. Н. за адрес за призоваване на Д. е посочила адреса: гр.София, 

ул.Странджа 109, ет.5, ап.20.  На 12.05.10г. СГС образува 

НОХД№2182/10г. на СГС и насрочва съдебно заседание за 11.06.10г.  

Съдът е изпратил призовка за Д. на адреса посочен в обвинителния акт. 

Призовката е върната в цялост с отбелязване, че Д. е живял на този адрес 

като наемател. 

На 19.05.2010г. от адв. И. В., защитник на Д. е депозирал молба в 

съда, в която е посочено, че в хода на досъдебното производство, са 

депозирали молба, с която са уведомили СГП, за новия адрес на Д., а 
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именно: гр.София, бул.”Овча купел”60, ет.4, ап.23, като това обстоятелство 

не е отразено в обвинителния акт.  

С писмо от 20.05.2010г. СГП изпраща в СГС уведомление от Д. по 

чл.59, ал.2 НПК за промяна на адреса от ул.”Стралджа”109, ет.5, ап.20 на 

бул.”Овча купел”60, ет.4, ап.23. Върху това уведомление е поставен печат 

на СГП с дата 11.05.2010г.  

На 01.06.10г. чрез 06 РПУ на Д. е връчена призовка на адрес 

бул.”Овча купел”60, ет.4, ап.23. Д. се е явил в съдебни заседания пред СГС 

на 11.06.2010г. и на 09.07.10г., като на последната дата е постановена и 

присъдата. 

Във връзка с подадена жалба срещу присъдата от защитата на Д. в 

САС на 02.08.2010г. е образувано ВНОХД№517/10г. С разпореждане от 

12.10.2010г.г. делото е насрочено за 12.11.10г. 

На списъка с призоваване е посочено, че за Д. са изпратени призовки 

и на двата адреса: гр.София, ул.Странджа 109, ет.5, ап.20 и гр.София, 

бул.”Овча купел”60, ет.4, ап.23. Не става ясно на кой от двата адреса се 

изпълнява взетата мярка за неотклонение.  

ГД „Охрана” с писмо от 02.11.10г. уведомява съда, че на адрес: 

бул.”Овча купел”60, ет.4, ап.23, по данни на касиерката на входа, Д. от 4 

месеца не живее на адреса, бивш наемател. 

ГД „Охрана” с писмо от 08.11.10г. уведомява съда, че на адрес: 

ул.”Стралджа”109, ет.5, ап.20 от проведен разговор със съсед от ап.19 и се 

установява, че Д. е продал жилището преди 2-3 години и е закупил къща 

близо до София, но не знае точно къде. 

На 05.11.10г. на списъка за призоваване е направено отбелязване, че 

Д. е уведомен чрез адв.Г. 

В съдебно заседание на 12.11.10г. Д. не се е явил, за него се явила 

адв. Г., а за САП се е явил прокурор Н. Адв. Г. е заявила, че подзащитният 

и е редовно уведомен и призован за съдебно заседание. Заявила е от негово 

име, че той не желае да участва във въззивното производство пред САС. 

Делото е обявено за решаване. С Решението №406 е обявено на 29.11.10г. 

САС е потвърдил първоинстанционната присъда.  

Независимо от обстоятелството, че участието на подсъдимия във 

въззивното производство поначало не е задължително, прокуратурата е 

следвало да не игнорира обстоятелството, че подсъдимия не изпълнява 

мярката за неотклонение домашен арест, тъй като времето през което взета 

тази мярката за неотклонение се приспада при изпълнение на наказанието. 

 

 

II. По образуването,  движението и приключването на пр.пр.№П-

1/11г. по описа на СГП. 
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 От анализа на предоставената информация и извършената проверка 

на място по образуването и движението на прокурорска преписка №П-

1/2011г. по описа на СГП се установи следното: 

С присъда от 09.07.10г. по НОХД№2182/10г. на СГС, на Д. В. Д. е 

наложено наказание лишаване от свобода за срок от 12 години, което да 

бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим, в затвор от „закрит” тип, 

за извършено престъпление по чл.116, ал.1, т.3 пр.1, т.4, пр.3 и 6 вр. чл.115 

НК.  

На основание чл.59, ал.1 НК съдът е зачел времето, през което Д. е 

бил задържан и времето през което е бил с мярка за неотклонение домашен 

арест, считано от 15.04.2004г. до влизане на присъдата в сила – общо 6 

години. 

На основание чл.309 НПК след постановяване на присъдата съдът е 

потвърдил взетата по отношение на Д. мярка за неотклонение домашен 

арест. 

С решение от 29.11.2010г. по ВНОХД №517/10г. на САС присъдата 

от 09.07.10г. по НОХД№2182/10 на СГС е потвърдена и е влязла в сила на 

17.12.2010г. 

С писмо от 29.12.2010г. СГС на основание чл.416, ал.2 НПК е 

изпратил на СГП присъдата, мотивите към нея и свидетелството за 

съдимост на Д. Д. за привеждане в изпълнение. 

В СГП на 04.01.2011г. е образувана пр.пр.№П-1/11г. и е 

разпределена на прокурор В. К. от СГП. 

С писмо от 06.01.2011г. прокурор К., изпратено до Началника на 

ОЗ”Охрана” при МП с копие до Директора на СДВР-МВР, на основание 

чл.418 НПК е изпратил присъдата, като е указал, Д. да бъде задържан в три 

дневен срок и отведен в СЦЗ за изтърпяване на наказанието. С цел 

недопускане на отклоняване на осъдения от изтърпяване на наказанието, 

на основание чл.145, ал.1, т.5 и т.6, ал.2 и ал.4 ЗСВ и предвид разпоредбата 

на чл.75, т.3 ЗБЛД, прокурорът е  предложил на директора на СДВР-МВР 

да се произнесе съобразно делегираните му със заповед Із-1903/21.10.09г. 

на министъра на вътрешните работи правомощия по чл.78 ЗБЛД, като 

наложи на осъдения принудителна административна мярка „забрана за 

напускане на страната”, като СГП бъде уведомена в 10-дневен срок. 

С писмо рег.№167/11.01.11г. на ГД „Охрана”-МП прокуратурата е 

уведомена, че осъденото лице е търсено неуспешно на следните адреси: 

гр.София, бул.”Овча купел”№ 60, ет.4, ап.23 и гр.София, ул.”Странджа”№ 

109, ет.5, ап.20. 

С писмо от 17.01.2011г. до Началника на ОЗ”Охрана” при МП с 

копие до Директора на СДВР-МВР, прокурорът отново е изпратил 

присъдата, като е указал Д. да бъде потърсен и на отбелязания като 

настоящ адрес в справката му за съдимост, а именно: гр.София, жк.”Хаджи 

Димитър”, бл.111, вх.Б, ет.4, ап.51. Поискал е от директора на СДВР-МВР 
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да бъде уведомен, дали на осъдения е наложена ПАМ „забрана за 

напускане на страната” във връзка с писмото от 06.01.11г. 

С писмо от 11.01.11г. на СДВР сектор „БДС”/постъпило в СГП на 

25.01.11г./ е изпратен обработен картон обр.ЗП-003 №0832228 за Д. Д. с 

наложена мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД.  

   С оглед постъпили писма от ОЗ и ОД „Охрана”-гр.София от 

11.01.11г. и 18.01.11г., от които е видно, че осъдения Д. не е бил открит на 

известните адреси и не е установено местопребиваването му и наложеното 

му наказание лишаване от свобода не може да бъде приведено в 

изпълнение, с постановление от 28.01.11г. на СГП е постановено Д. В. Д. 

да бъде обявен за общодържавно издирване от СДВР-МВР. 

С писмо от 09.02.11г. на СДВР-МВР /постъпило в СГП на 14.02.11г./ 

прокуратурата е уведомена, че сектор „Издирване”-СДВР издирва лицето 

Д. Д. с последен известен адрес в гр.София, ул.”Странджа”109, ет.5, ап.20. 

В писмото е посочено, че Д. е обявен за издирване с бюлетин 

№39/09.02.11г. на СДВР и телеграма №6170/08.02.11г. на ГД ”Криминална 

полиция”, както и че до момента лицето не е установено. 

С писмо от 02.06.2011г. СГП е поискала от СДВР-МВР, сектор 

„Издирване” да бъде уведомена дали е издирен Д. Д. 

С писмо от 09.06.11г./постъпило в СГП на 13.06.11г./ на СДВР-МВР 

сектор „Издирване” прокуратурата е уведомена, че до момента 

местонахождението на Д. Д. не е установено и издирването продължава. 

Върху това писма на 13.06.2011г. прокурор В.К. е поставил резолюция 

„КД”. На същото писмо на 08.06.12г. прокурор С., зам. административен 

ръководител на СГП е поставил резолюция за прокурор К., с указание „да 

се изиска актуална информация за резултатите от издирването и съобразно 

тях да се предприеме обявяване на лицето за международно издирване, 

чрез издаване на ЕЗА”. 

С писмо от 13.06.2012г. до СДВР-МВР сектор „Издирване” 

прокуратурата е изискала да бъде уведомена дали е издирен Д. и  дали 

разполагат с данни осъдения да пребивава в държава членка на ЕС или в 

чужда държава, която не е членка на ЕС. 

С писмо от 26.06.2012г. СДВР-МВР уведомява прокуратурата, че при 

проведените до момента оперативно-издирвателни мероприятия са 

проверени всички известни адреси на лицето, но същото не пребивава на 

нито един от тях, както и че не са установен данни лицето да е напускало 

пределите на Р България.        

С писмо от 23.10.2012г. до СДВР-МВР сектор „Издирване” 

прокуратурата отново е изискала да бъде уведомена дали е издирен Д. и  

дали разполагат с данни осъдения да пребивава в държава членка на ЕС 

или в чужда държава, която не е членка на ЕС. 

С писмо от 01.11.2012г. СДВР-МВР уведомява прокуратурата, че при 

проведените до момента оперативно-издирвателни мероприятия са 
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проверени всички известни адреси на лицето, но същото не пребивава на 

нито един от тях, както и че не са установен данни лицето да е напускало 

пределите на Р България.      

 

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ 

СЛЕДНИТЕ  

 

ИЗВОДИ: 

   

При образуването на пр.пр.№П-1/11г. и предприетите първоначални 

действия са спазени разпоредбите на глава 32 от НПК „Привеждане в 

изпълнение на влезли в сила актове на съда.”  

От анализа на материалите съдържащи се в пр.пр.№П-1/11г. се 

налага извода, че до момента прокуратурата и МВР си изпращат 

еднотипни писма за резултатите от издирването на осъденото лице. За 

периода от 02.06.2011г. до 13.06.2012г. по пр.пр.№П-1/11г. на СГП не се 

съдържат данни прокуратурата да е изисквала информация от МВР за 

резултата от издирването на осъденото лице Д. или да е постъпвала от 

МВР каквато и да е информация в тази връзка. Налице е пълно 

бездействие.  

Прокурор В.К. не е изпълнил указанието на прокурор С., зам. 

административен ръководител на СГП от 08.06.12г.. Към момента на 

проверката не се констатираха предприети действия за обявяване на 

осъдения за международно издирване.  

От това бездействие на прокуратурата се облагодетелства 

единствено осъдения. Същевременно следва да се има и предвид, че е 

започнала да тече и предвидената от законодателя давност за изпълнение 

на наказанието. В конкретния случай тази давност е 15 години, но ако 

бездействието на прокуратурата продължи би могло да се достигне и до 

предвидената от законодателя абсолютната давност за изпълнение на 

наказанието.  

Дейността на прокуратурата по изпълнение на наказанията отразява 

реалната ефективност на наказателното производство и е един от 

основните критерии за постигнатите резултати в борбата с престъпността.  

При привеждане на присъдата в изпълнение времето, през което на 

осъденото лице е била определена мярката за неотклонение „домашен 

арест” е била зачетена изцяло, поради бездействие на прокурорите и 

съдиите по делото. Както наблюдаващите прокурори, така и прокурорите 

участвали в съдебни заседания, при наличието на данни, че Д. не е намерен 

на адреса, на който следва да се изпълнява мярката за неотклонение 

„домашен арест” не са предприели никакви действия. Формалното 
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изпълняване на служебни задължения от страна на прокурорите е довело 

до неясното, кога е изпълнявана тази мярката за неотклонение и кога не. В 

резултата на това при привеждане на присъдата в изпълнение ще бъдат 

приспаднати около 6 години от наложеното наказание 12 години лишаване 

от свобода.  

 На практика се получава, че Д. не е изпълнявал определената му 

мярката за неотклонение „домашен арест”, прокуратурата е проявила 

пълно бездействала поради, което и към настоящия момент не може да се 

приведе в изпълнение наложеното наказание, и в същото време осъденето 

лице е на свобода дори и две години след постановяване на осъдителната 

присъдата. 

Пълното бездействие и формалното отношение  на прокурорите към 

служебните им задължения облагодетелстват единствено осъденото лице и 

не могат да бъдат постигнати целите на наказанието. Макар, че се касае за  

престъпление с висока обществена опасност – убийство на две лица 

едното, от които е баща на осъденото лице.  

Не осъществяването на ефективен контрол от страна на 

прокуратурата по отношениена на изпълнението на мярката за 

неотклонение „домашен арест” не е единичен случай. Независимо, че 

мерките за неотклонение се вземат с цел да се попречи на обвиняемия да се 

укрие, да извърши престъпление или да осуети привеждането в 

изпълнение на влязлата в сила присъда.  

Прокуратурата трябва да бъде особено внимателна по отношение на 

изпълнението на взета мярката за неотклонение домашен арест, тъй като 

законодателят е предвидил в чл.59, ал.1 НК, че времето през което по 

отношение на осъдения е била взета тази мярката за неотклонение се 

приспада при изпълнение на наказанието лишаване от свобода или 

пробация. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 

следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на СГП: 

 

1. Да се предприемат всички необходимите мерки за установяване на 

осъденото лице Д. и привеждане на постановената присъдата в 

изпълнение; 

2. Да се предприемат мерки за активизиране на работата на 

прокурорите по изпълнителните преписки, касаещи не приведени присъди 

в изпълнение;   

3. Да се предприемат мерки за ефективен контрол относно 

изпълнението на взетите мерки за неотклонение „домашен арест”; 

4. Копие от настоящият акт да се приложи към кадровото досие на 

всички наблюдаващи прокурори по наказателното дело и по 
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изпълнителната преписка, както и на тези взели участие в съдебна фаза на 

процеса. 

  

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките 

следва да се изпълнят в срок от 1 (един) месец, считано от датата на 

връчване на настоящия Акт за резултатите от извършената проверка. 

 

На основание чл.58, ал.4 от Закона за съдебната власт, 

Административният ръководител на СГП да уведоми главния инспектор за 

изпълнение на препоръките в определения срок. 

 

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ актът да се изпрати на 

административния ръководител на СГП и на В. К.– прокурор от СГП, като 

в 7-дневен срок може да се направят възражения и да се представят на 

главния инспектор. 

 

Настоящият Акт да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България и на Административния ръководител на Апелативна прокуратура 

– София – за сведение.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АКТА: 

 

1. копие от писмо №3039/10.04.08г. на ГД ”Охрана”; 

2. копие от писмо №7757/ 02.11.10г. на ГД ”Охрана”; 

3. копие от писмо №7892/08.11.10г. на ГД ”Охрана”; 

 

 

ИЗГОТВИЛ АКТА: 

 

 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

АНА КАРАИВАНОВА 

 


